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RETIFICAÇÃO DO EDITAL Regular de Seleção 2021 – Mestrado e Doutorado
A Coordenação do Programa de Pós-Graduação em Engenharia de Estruturas da Universidade Federal de
Minas Gerais RETIFICA o Edital Regular de Seleção 2021 - Mestrado e Doutorado, adequando as datas para
registro de matrícula de acordo com o Calendário Acadêmico da UFMG aprovado pela Resolução nº 01/2021,
de 18 de fevereiro de 2021:
Onde se lê:
7.1 O candidato aprovado e classificado nos processos seletivos de que tratam este Edital deverá efetuar,
exclusivamente pela internet, entre os dias 26/04/2021 e 28/04/2021, para o curso de Mestrado, e em até 3 dias
úteis após a divulgação dos resultados finais, para o curso de doutorado, o seu cadastro prévio, mediante o
preenchimento de formulário disponível no site https://sistemas.ufmg.br/cadastroprevio. O Departamento de
Registro e Controle Acadêmico (DRCA) tomará as providências para efetuar o Registro Acadêmico após o
recebimento da documentação completa dos candidatos selecionados, na forma exigida (cópias legíveis e sem
rasuras) e do preenchimento da Ficha de Cadastro Prévio pelo candidato classificado. A documentação
completa dos selecionados será enviada ao DRCA pela Secretaria do Programa até o dia 30/04/2021, para o
caso dos alunos de Mestrado, e em até 3 dias úteis após a realização do cadastro prévio, para o caso dos alunos
de Doutor.
7.2 O candidato que apresentou, no período de inscrição, documento comprobatório de estar em condições de
concluir o curso de graduação antes do período para registro acadêmico no curso de pós-graduação, deverá
enviar ao endereço eletrônico posees@dees.ufmg.br, até o dia 28/04/2021 para o Mestrado [...].
Leia- se:
7.1 O candidato aprovado e classificado nos processos seletivos de que tratam este Edital deverá efetuar,
exclusivamente pela internet, entre os dias 14/04/2021 e 16/04/2021, para o curso de Mestrado, e em até 3 dias
úteis após a divulgação dos resultados finais, para o curso de doutorado, o seu cadastro prévio, mediante o
preenchimento de formulário disponível no site https://sistemas.ufmg.br/cadastroprevio. O Departamento de
Registro e Controle Acadêmico (DRCA) tomará as providências para efetuar o Registro Acadêmico após o
recebimento da documentação completa dos candidatos selecionados, na forma exigida (cópias legíveis e sem
rasuras) e do preenchimento da Ficha de Cadastro Prévio pelo candidato classificado. A documentação
completa dos selecionados será enviada ao DRCA pela Secretaria do Programa até o dia 23/04/2021, para o
caso dos alunos de Mestrado, e em até 3 dias úteis após a realização do cadastro prévio, para o caso dos alunos
de Doutor.
7.2 O candidato que apresentou, no período de inscrição, documento comprobatório de estar em condições de
concluir o curso de graduação antes do período para registro acadêmico no curso de pós-graduação, deverá
enviar ao endereço eletrônico posees@dees.ufmg.br, até o dia 20/04/2021 para o Mestrado [...].

Belo Horizonte, 15 de março de 2021.
PROF. RODRIGO GUERRA PEIXOTO
coordenador do Programa de Pós-Graduação em Engenharia de Estruturas.
Contato: posees@dees.ufmg.br / Site: http://pos.dees.ufmg.br
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Retificação publicada dia 15 de março de 2021:

www.classificados.em.com.br/anuncio/351116606

